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التكلفة المحدودة:
هل يقوض الداخل األمريكي تعهدات “بايدن” خالل جولته بالشرق األوسط؟

تعهــد الرئيــس األمريكــي خــالل زيارتــه إلى الشــرق 
األوســط بجملــة مــن التعهــدات فــي مقدماتهــا 
نــووي، وتعزيــز  إيــران مــن امتــالك ســالح  منــع 
وعــدم  المنطقــة،  فــي  اإلســرائيلي  االندمــاج 
ــرك منطقــة الشــرق األوســط للنفــوذ الصينــي  ت
أو الروســي. وعلــى تعــدد تلــك التحديــات، يمكــن 
القــول إن الداخــل األمريكــي لــن يتكبــد تكلفــة 
اقتصاديــة تذكــر مــن جــراء تنفيــذ تلــك التعهــدات، 
ــم ليــس مــن المرجــح  أن يقــوض الداخــل  ومــن ث

األمريكــي تعهــدات “بايــدن”.

أســفرت زيــارة الرئيــس األمريكــي “جــو بايــدن” إلــى منطقة الشــرق 
األوســط خــال الفتــرة مــن 13 إلــى 16 مــن يوليــو الجــاري عــن 
جملــة مــن التعهدات وااللتزامات السياســية واالقتصادية والعســكرية 
التــي طالــت الطموحــات النوويــة اإليرانيــة، والصناعــات الدفاعيــة 
اإلســرائيلية، والصــراع الفلســطيني – اإلســرائيلي؛ وذلــك مــن بيــن 
أمــور أخــرى. وال شــك أن تلــك التعهــدات قــد صاحبتهــا مجموعــة 
ــف  ــى مختل ــر إل ــا بالنظ ــا ومصداقيته ــال جدواه ــكوك تط ــن الش م
ــاع  ــث ارتف ــاً؛ حي ــات المتحــدة داخلي ــي تواجــه الوالي ــات الت التحدي
معــدالت التضخــم وأســعار الوقــود، وتراجــع شــعبية “بايــدن” بيــن 

الناخبيــن األمريكييــن

تعهدات بارزة

يمكــن إجمــال أبــرز التعهــدات األمريكيــة التــي تمخضــت عــن زيارة 
“بايــدن” األولــى إلــى الشــرق األوســط فــي النقــاط اآلتية:

ــي  ــدن” ف ــد “باي ــووي: تعه ــاك ســاح ن ــن امت ــران م ــع إي 1- من
ــات  ــن الوالي ــدس للشــراكة االســتراتيجية المشــتركة بي “إعــان الق
المتحــدة وإســرائيل” الــذي وقعــه مــع رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي 
“يائيــر البيــد”، بمنــع طهــران مــن امتــاك ســاح نــووي، كمــا أكــد 
اســتعداد الواليــات المتحــدة الســتخدام كل عناصــر القــوة الوطنيــة 
لتحقيــق ذلــك الهــدف. وفــي ســياق متصــل، قــال “بايــدن” فــي أحــد 
مؤتمراتــه الصحفيــة: “لــن نســمح إليــران بامتــاك ســاح نــووي”، 
مضيفــاً أن ذلــك “مصلحــة أمنيــة حيويــة إلســرائيل وللواليــات 

ــم بأســره”.  المتحــدة، وللعال

كمــا أكــدت إســرائيل – فــي المقابــل – أنهــا ســتبذل كل مــا يمكــن 
لكبــح طموحــات إيــران النوويــة عــن العــودة إلــى اتفاق عــام 2015 
ــن  ــد م ــل الح ــران مقاب ــى إي ــات عل ــف العقوب ــى تخفي ــذي أدى إل ال
برنامجهــا النــووي، والــذي انســحبت منــه إدارة الرئيــس األمريكــي 

الســابق “دونالــد ترامــب”.
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2- دعــم المستشــفيات الفلســطينية بالقــدس الشــرقية: تعهــد 
بايــدن بتقديــم 100 مليــون دوالر إضافيــة لدعــم المستشــفيات 
فــي القــدس الشــرقية بهــدف مســاعدة الخدمــات الصحيــة 
الفلســطينية، وقــد قطــع الرئيــس األمريكــي ذلــك الوعــد فــي 
مستشــفى الُمطلــع )أوجوســتا فيكتوريــا( فــي القــدس الشــرقية 

قبــل لقائــه الرئيــس الفلســطيني “محمــود عبــاس”.

ــس األمريكــي: “يســعدني  ــال الرئي ــي هــذا اإلطــار، ق وف
اليــوم أن أعلــن أن الواليــات المتحــدة تلتــزم بتقديــم 100 
ــم  ــفيات وموظفيك ــذه المستش ــم ه ــة لدع ــون دوالر إضافي ملي

ــن أجــل الشــعب الفلســطيني”.  ــون م ــن يعمل الذي

وبوجــه عــام، تضــم شــبكة مستشــفيات القــدس الشــرقية 6 
مستشــفيات تقــدم خدمــات متخصصــة لخمســين ألــف مريــض 
ســنوياً مــن القــدس الشــرقية والضفــة الغربيــة وغــزة، علــى 
ــة التمويــل الــذي  ــة الدولي ــة للتنمي ــة األمريكي أن توفــر الوكال

يقتــرن بإصاحــات النظــام الصحــي والمستشــفيات.

3- دفــع عمليــة اندمــاج إســرائيل فــي المنطقــة: تعهــد 
“بايــدن” بتعزيــز االندمــاج اإلســرائيلي فــي المنطقــة فــي وقت 
شــدد فيــه رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي “يائيــر البيــد”، علــى 
إعــادة بنــاء مــا يشــبه التحالــف العالمــي القــوي ضــد إيــران، 
ــن  ــن الماضيي ــه إســرائيل خــال العامي فــي وقــت تمكنــت في

مــن عقــد اتفاقيــات ســام مــع عــدد مــن دول المنطقــة. 
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كمــا دفعــت بعــض التحليــات باحتماليــة توقيــع اتفاقيــات 
أخــرى بيــن إســرائيل ودول أخــرى بالمنطقــة. وهــو أمــر ربمــا 
ــة  ــج لنجــاح سياســتها الخارجي ــدن” للتروي تســتخدمه إدارة “باي
ــي الداخــل  ــزة ف ــي الشــرق األوســط، فتدعــم صورتهــا المهت ف

ــي.  األمريك

4- دعــم إجــراء تحقيــق مســتقل فــي اغتيــال شــيرين أبــو 
عاقلــة: تعهــد الرئيــس األمريكــي بقيــام الواليــات المتحــدة 
ــلة  ــل مراس ــي مقت ــتقل ف ــق مس ــم تحقي ــل دع ــن أج ــا م بدوره
الجزيــرة “شــيرين أبــو عاقلــة”، وأكــد أنهــا فلســطينية ومواطنــة 
أمريكيــة قتلــت بينمــا كانــت تقــوم بدورهــا اإلعامــي المســتقل. 

ومــن الجديــر بالذكــر أن عائلــة أبــو عاقلــة ســبق أن طلبــت 
ــت  ــة البي ــه دون موافق ــال زيارت ــي خ ــس األمريك ــاء الرئي لق
ــة األمريكــي  ــر الخارجي ــل، أجــرى وزي ــي المقاب األبيــض. وف
إلــى  للقــدوم  بالعائلــة، ودعاهــا  اتصــاالً  بلينكــن”  “أنتونــي 
واشــنطن مــن أجــل الحديــث عــن القضيــة. وقــد ســبق أن 
ــو الجــاري،  ــي 4 يولي ــة، ف ــة األمريكي ــت وزارة الخارجي أعلن

ــذي  ــة” ال ــو عاقل ــه حــول مقتــل “أب ــذي أجرت نتائــج التحقيــق ال
ــي  ــة الت ــت الرصاص ــي أطلق ــة الت ــد الجه ــة تحدي ــد صعوب أك
ــة  ــنطن مقتلهــا برصاص ــت واش ــا. ورجح ــي مقتله ــببت ف تس
ــا. ــد قتله ــى تعم ــل عل ــت وجــود دلي ــدي إســرائيلي، وإن نف جن

5- االلتزامــات األمريكيــة تجــاه حلفــاء المنطقــة: رســمت 
تصريحــات “بايــدن” المتعــددة مامــح سياســته تجــاه المنطقــة؛ 
حيــث أكــد أن الواليــات المتحــدة لــن تبتعــد عــن منطقــة الشــرق 
ــران. كمــا  ــن وروســيا وإي ــرك فراغــاً للصي ــن تت األوســط، ول
أكــد تصديــه للتهديــدات اإليرانيــة للمنطقــة مــن خــال مواصلــة 
البرنامــج  علــى  للضغــط  األمريكيــة  الدبلوماســية  الجهــود 

ــي.  ــووي اإليران الن

وأكــد أيضــاً تعزيــز الدفاعــات الجويــة لــدول المنطقــة 
لمواجهــة التهديــدات الجويــة، بجانــب مواجهــة التهديــدات 
ــات  ــاء الوالي ــم حلف ــن دع ــك ع ــة، ناهي ــي المنطق ــة ف اإلرهابي

المتحــدة فيهــا لمواجهــة اإلرهــاب. 
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ــى  ــق عل ــة بالتضيي ــوى الخارجي ــماح للق ــدم الس ــد بع ــا تعه كم
إيــران  إلــى  فــي إشــارة  المنطقــة،  فــي  المائيــة  المضائــق 
ــه  ــى أن إدارت ــدن” إل ــت “باي ــا. ولف ــة منه والحــركات المدعوم
ســتواصل العمــل مــع الســعودية وعمــان إليجــاد حــل سياســي 

ــة. ــر المنطق ــن، وتطوي ــي اليم ف

تأثير الداخل 

ــة  ــات واألوضــاع األمريكي ــر األزم ــح أن تؤث ــر المرج ــن غي م
الداخليــة فــي أي مــن التعهــدات األمريكيــة الســالفة الذكــر، 
الداخــل  إلــى  أنهــا تعــد غيــر مكلفــة بالنســبة  وخصوصــاً 

األمريكــي، وهــو األمــر الــذي يرتبــط باألبعــاد اآلتيــة: 

1- المراهنــة علــى سياســة الــردع تجــاه الســلوك اإليرانــي: ال 
يعــدو تعهــد “بايــدن” بمنــع إيــران مــن امتــاك الســاح النــووي 
ــك الهــدف  ــق ذل ــة لتحقي ــوة الوطني أو اســتخدام كل عناصــر الق
كونــه رســالة رادعــة عمادهــا التلويــح باســتخدام القوة الشــاملة ال 
االســتخدام الفعلــي لهــا؛ إذ يعتمــد الــردع علــى التهديــد باســتخدام 
ــا؛  ــي له ــتخدام الفعل ــى االس ــوي عل ــكرية، وال ينط ــوة العس الق
ــدرة  ــه بالق ــة لدي ــف الخصــم، وزرع القناع ــدف تخوي ــك به وذل
علــى االقتصــاص منــه دون أن تتحــول النوايــا إلــى فعــل يلحــق 

ــه. األذى ب

وهــذا الحــد الفاصــل بيــن التهديــد باســتخدام القــوة واســتخدامها 
الفعلــي هــو الــذي يشــكل معنــى الــردع وكينونتــه. وهــو مــا يعني 
بالضــرورة تراجــع تكلفــة الرســائل الرادعــة؛ ألنهــا أقــرب مــا 
ــام األول مــن  ــي المق ــة ف ــدات اللفظية/المكتوب ــى التهدي تكــون إل
ناحيــة، ولتكــرار التلويــح بهــا علــى لســان عــدد كبيــر مــن 
المســؤولين األمريكييــن الحالييــن والســابقين دون أن تترجــم 

ــة. ــة ثاني نفســها إلــى اســتخدام فعلــي للقــوة مــن ناحي

2- اســتمرار االلتــزام األمريكــي الراســخ بدعــم إســرائيل: 
بصــرف النظــر عــن مدى ســوء األوضــاع الداخليــة األمريكية، 
األمريكــي  الدعــم  فــإن  االقتصاديــة،  األوضــاع  ســيما  ال 
ــه أقــرب  ــك األوضــاع؛ لكون ــر بتل ــم يســبق أن تأث إلســرائيل ل
مــا يكــون إلــى التــزام دائــم فــي السياســة الخارجيــة األمريكيــة 
ولتزايــد  ناحيــة،  مــن  األمريكييــن  الرؤســاء  تعاقــب  علــى 
تأثيــر ونفــوذ اللوبــي اإلســرائيلي فــي السياســة الخارجيــة 
ــد “بايــدن”  ــة ثانيــة. وهــو مــا يفســر تجدي األمريكيــة مــن ناحي
الدعــم األمريكــي إلســرائيل ال ســيما فــي المجــال العســكري؛ 
ــدس،  ــب، بموجــب إعــان الق ــل أبي ــدت واشــنطن وت ــد تعه فق
بمزيــد مــن التعــاون فــي المشــروعات الدفاعيــة والتكنولوجيــا 
المدنيــة مــع اســتعداد الواليــات المتحــدة لتقديــم منــح عســكرية 
إلســرائيل، وهــو مــا يعنــي ضــخ مليــارات مــن الــدوالرات فــي 
صــورة تعــاون عســكري، ال ســيما فــي مجــال الدفــاع الجــوي.



5

18 يوليـــــــو 2022

شــركة استشــارات عامــة، متعــددة المهــام، تــم تأسيســها فــي 20 ينايــر 2021، بأبــو ظبــي، دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تهــدف للتفاعــل مــع 
أنشــطة المجــال العــام فــي أقاليــم العالــم، ودعــم عمليــة تشــكيل السياســات وصنــع القــرار فــي المؤسســات العامــة والخاصــة، وتوســيع التعــاون 
العلمــي واألكاديمــي مــع مراكــز التفكيــر وشــركات االستشــارات. وتشــمل الشــركة مجلســًا للمستشــارين ومجلــس اإلدارة الــذي يشــرف علــى 

مؤسســات متعــددة تتضمــن مركــزًا للدراســات، وإدارة للمشــروعات، ومعهــدًا للتدريــب المتقــدم، ومكاتــب للتمثيــل الخارجــي.

إنترريجونال للتحليالت االستراتيجية

اإلمارات العربية المتحدة، أبوظبي, المنطقة اإلعالمية، 2454، المبنى 6

ص.ب. أبوظبي، 769640
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3- تعهــدات غيــر مكلفــة لواشــنطن مقارنــة بدعــم دول أخرى: 
الــدوالرات  الفلســطيني مليــارات  النظــام الصحــي  يتطلــب 
ــاءة  ــع كف ــدة وعــاج المرضــى ورف ــفيات جدي لتأســيس مستش
ــة؛ مــا يعنــي  المنشــآت الطبيــة وتوفيــر أحــدث األجهــزة الطبي
بالضــرورة أن الدعــم األمريكــي لــن يكــون كافيــاً مــن ناحيــة، 
وال يمكــن مقارنتــه بالمعونــات والدعــم األمريكــي المقــدم لــدول 

أخــرى مــن ناحيــة.

ــات  ــاء محادث ــات المتحــدة بإحي ــام الوالي  وال شــك أن اهتم
عــن  النظــر  بصــرف  الفلســطينية   – اإلســرائيلية  الســام 
الشــكوك الــذي تحيــط بــه مــن مختلــف المجــاالت لــن ُيترجــم 
– فــي المــدى القصيــر علــى األقــل – إلــى خطــوات ملموســة 

ــي. ــاد األمريك ــل االقتص ــل كاه تثق

4- تســويق اإلدارة األمريكيــة الزيــارة مــن زاويــة المصالــح: 
ــدن”  ــت إدارة “باي ــي واجه ــادات الت ــن بعــض االنتق ــم م بالرغ
وسياســاتها الخارجيــة والداخليــة، حاولــت اإلدارة التســويق 
ــاً،  ــة عالمي ــة األمريكي ــد للمكان ــادة تأكي ــا إع ــارة باعتباره للزي
ــزل  ــأن اإلدارة ال ت ــام األمريكــي ب ــرأي الع ــاع ال ــت إقن وحاول
قــادرة علــى التكريــس لنفوذهــا فــي منطقــة حيويــة مثــل 
الشــرق األوســط، وتقويــض أي تحــركات محتملــة مــن القــوى 
المناوئــة، مثــل روســيا والصيــن، لتعزيــز نفوذهــا فــي المنطقــة. 
أضــف إلــى ذلــك، مراهنــة اإلدارة األمريكيــة علــى تحالفهــا مــع 
ــي.  ــى الدعــم الداخل ــك أداة للحصــول عل ــار ذل إســرائيل باعتب

وعود غير قاطعة

يمكــن القــول إن تعهــدات "بايــدن" التــي تمخضــت عــن زيارتــه إلــى 
ــي بالفعــل  ــذي يعان ــى الداخــل األمريكــي، ال ــر عل ــن تؤث ــة ل المنطق
مــن أزمــات متاحقــة، بقــدر مــا ســتؤثر فيــه الوعــود التــي لــم يتمكــن 
بايــدن مــن انتزاعهــا مــن الرؤســاء العــرب، وفــي مقدمتهــا اســتقرار 
أســعار النفــط التــي هزتهــا الحــرب الروســية–األوكرانية، وبخاصــة 
مــع ارتفــاع أســعار الوقــود فــي الداخــل األمريكــي، وتنامــي الســخط 
ــل أحــد األهــداف  ــد تمث ــد. فق ــا المتزاي الشــعبي مــن جــراء ارتفاعه
األمريكيــة مــن وراء جولــة بايــدن فــي المنطقــة فــي إقنــاع الريــاض 
بزيــادة إنتــاج النفــط مــن أجــل خفــض أســعاره عالميــاً، وهــو الهــدف 

الــذي لــم يترجــم فــي صــورة وعــد قاطــع.

ختامــاً.. يمكــن النظــر إلــى مختلــف تعهــدات الرئيــس األمريكــي 
ــلء  ــة إلعــادة م ــا محاول ــة بوصفه ــى المنطق ــه إل خــال زيارت
الفــراغ األمريكــي الــذي نجــم عــن انســحاب الواليــات المتحــدة 
مــن أفغانســتان، ومهربــاً خارجيــاً يصــرف النظــر عــن أزمــات 
الداخــل المتاحقــة قبيــل انتخابــات التجديد النصفــي للكونجرس 
فــي نوفمبــر المقبــل، ووســيلة لهندســة منطقة الشــرق األوســط 
خوفــاً مــن تغلغــل النفوذيــن الروســي والصيني بهــا. وعلى تعدد 
األهــداف المرجــوة منهــا، يمكــن القــول إن مــن غيــر المتوقــع 
أن ترتــدع إيــران عــن طموحاتهــا النوويــة أو يلتحــم الصدع في 
العاقــات األمريكيــة – الســعودية أو يعــول الفلســطينيون علــى 
اإلدارة األمريكيــة فــي إدارة صراعهــم ضــد إســرائيل حتــى مــع 
تعهــد “بايــدن” بمواصلــة الجهــود الراميــة إلــى دعــم حــل عادل 

للصــراع اإلســرائيلي – الفلســطيني.


